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Тест № 10

1. (Г) Виж задача 2 и отговора ѝ от Тест 1.
2. (Б) Виж отговора на зад. 1 от Тест 5.
3. (В) Виж отговора на зад. 4 от Тест 6.

4. (Г) Виж отговора на зад. 5 от Тест 5 и отговора на зад. 5 от Тест 6.

5. (В) Четата е снабдена с оръжие, боеприпаси и облекло с помощта на
заможни българи. Четниците (129 души) преминават Дунава на 6 юли
1868 г. при устието на река Янтра, близо до Свищов. Според плана е
трябвало да сформират Привременно българско правителство, което
да обяви и оглави всеобщо въстание. Но още в началото се натъкват
на турска потеря. В поредица от сражения почти всички загиват.
6. (А) Виж отговора на зад. 11 от Тест 2.

7. (Г) Хвърковатата чета (или конница) на Георги Бенковски става символ на въстанието. Тя обикаля селата в района на Средногорието и масово увлича населението в подготовката за въстанието. Тук е изработено и знамето на Априлци – от панагюрската учителка Райна Попгеоргиева – на което са избродирани златен лъв и думите „Свобода или
смърт“.

8. (Г) Съгласно Берлинския договор Македония е върната в границите на Османската империя. Съгласно чл. 23 султанът се задължава да
проведе там (и в Одринско) административни реформи и да въведе стопански подобрения. Това обаче никога не е направено.
9. (Б) Временното руско управление трябва да подготви свикването на
Учредително събрание, което да приеме основния закон (конституцията) на българската държава. Проектът е изработен от големия руски
юрист Сергей Лукиянов след допитване до видни български общественици.

10. (В) „Умерените“ (консерватори) считат, че българският народ не притежава политическа зрялост, затова се обявяват за ограничаване на
правата според определени критерии, а „непримирите“ (либерали) се
борят за пълни граждански свободи.
11. (В) Функциите на правителство (изпълнителна власт) в Източна Румелия изпълнява Директоратът. Той се състои от шестима директори:
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на вътрешните работи, на правосъдието, на финансите, на земеделието, на търговията, на просвещението и началник на милицията и жандармерията.

12. (Г) Виж отговора на зад. 15 от Тест 7.
13. (А)

14. (А) Превратът предизвиква политическа криза. Останало без държавен глава, Княжеството изпада в сложно положение в период, когато
се стреми към международно признаване и утвърждаване. Обществото се разделя на „русофили“ и „русофоби“, в политическия живот се
налагат напрежение и омраза. Отношенията с Русия се изострят и през
ноември 1886 г. са скъсани. България остава без опора в сложната международна обстановка.

15. (Г) Управлява от юни 1884 до преврата на 9 август 1886 г.

16. (Г) Доброволците от Македония и Одринско сформират Македоно–
Одринско опълчение, предвождано от бившия опълченец, запасен генерал Никола Генев. Доброволческият корпус включва близо 15 хиляди души, организирани в 12 батальона. Освен тях участват и 30 хиляди
българи от Македония, които до този момент са служили в българската армия.
17. (Г) След Междусъюзническата война Сърбия получава Вардарска, а
Гърция – Егейска Македония; Южна Добруджа е дадена на Румъния,
а Източна Тракия – на Османската империя. След Първата световна
война към Сърбия преминават Западните покрайнини, а към Гърция
част от Тракия и Смолянско – общо 11 млн. кв. км.

18. (В) Организиран е от Военния съюз и непартийната групировка Народен сговор през нощта на 8 срещу 9 юни 1923 г., докато министърпредседателят Александър Стамболийски е извън столицата.
19. (В)

20. (Г) След 1934 г. в България демократичните порядки са нарушени. Съществува Народно събрание, но без политически партии и със слаба
опозиция. Управляват безпартийни правителства, пряко зависими от
царя, който се налага като водеща фигура в управлението на страната.

21. (Б) Виж отговора на зад. 22 от Тест 6.

22. (Г) България участва във военните действия срещу Германия през
есента на 1944 до края на войната през май 1945 г. Българските войски водят тежки сражения на територията на Югославия, Унгария, Австрия (особено се отличават в боевете при Драва). България дава над
c Издателство „Регалия“, тел. 979-38-42

Из
дат
е
пр лс т
им
во
ер
Р
ЕГ
ен
ва АЛ
ри
И
Я
ан
т

Отговори и обяснения

34 хиляди убити войници и офицери, но въпреки това не е призната за
съвоюваща страна в Антихитлеристката коалиция.

23. (Б) Комунистическата партия налага свои възгледи за развитие на
стопанството – на основата на централизирано планиране, а не на пазарни принципи. Задължителни стават петгодишните стопански планове, които определят развитието на стопанството.
24. (Г) България става член на ЕС (заедно с Румъния) на 1 януари 2007 г.

25. (А) Мавзолеят на Георги Димитров. След смъртта му (2 юли 1949 г.) е
построена специална сграда в център на София (само за 6 дни), в която
е изложено балсамираното му тяло (по подобие на Ленин в Москва).
През 1990 г. Георги Димитров е погребан, а Мавзолеят е разрушен през
1999 г.
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